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Svendborg 2. september 2015 

Møde nr. 8/2015  

Referat godkendt: 6. oktober 2015 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  

Tirsdag 1. september 2015 kl. 15:30 

 

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul 

Erik Andersen, Thomas Cleve, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff  

Afbud: - 

 

1) Godkendelse af dagsorden 1. september samt referat fra 4. august 2015 v/Claus 

Dagsorden opdateres og godkendes. Referat fra sidst godkendes.  

 

2) Velkommen og orientering om seneste nyt v/Kjell 

 

Kjell oplyser, at kulturcafeens hjemmeside (del af Borgerforeningen) er ændret, så den nu 

henviser til Cafe Kok. 

 

Svend15 ugen er gået godt. Kjell og Jytte deltog i Gallafesten.  

Majbritt efterlyser oprettelsen af alle offentlige arrangementer på hjemmesiden, bl.a. 

Svend15-arrangementer. Claus oplyser, at arbejdsgang med oprettelse af alle arrangementer 

ikke er kørt ind endnu. I forbindelse med Svend15 har der været mange arrangementer i 

Borgerforeningen, flere hver dag, som det også ses på bl.a. FaceBook-profilerne for SVEND - 

Danmarks Filmfest og Film Fyn. 

Borgerforeningen har været en vigtig medspiller i Svend15 og stillet faciliteter til rådighed for 

Svend15. Muligvis har Svend15 ikke været gode nok til at inddrage byens aktører. Bl.a. har 

arrangementer i Borgerforeningen ikke været synligt nævnt i markedsføringen af Svend15, 

bl.a. i Fyns Amtsavis. 

Thomas gør opmærksom på, at Borgerforeningen kan byde ind i højere grad end tidligere. 

Christian foreslår der bookes relevant arrangementer under Svend16, der supplerer film 

festivalen. Det kan eventuelt ske i samarbejde med Svendborg Teater.  

 

Aftaler: 

- Claus sørger for, at Borgerforeningen er med til evaluering af Svend15, herunder 

eventuelt samarbejdsmøde med KoK Brasserie, Hotel Svendborg m.fl. 

- Arrangementsgruppen undersøger om der er mulighed for at booke arrangementer, der 

supplerer Svend16 

- Eksponering af Borgerforeningen ønskes øget i forbindelse med Svend16 

 

 

3) Økonomi  

 Arrangementsregnskab 

 Regnskab 

 Budget 

 

Der er allerede flere udsolgte koncerter i efteråret, bl.a. Marie Key.  

Billetterne til Lars Lilholt februar 2016 var udsolgt dagen efter billetterne blev sat til salg. 

Thomas Helmig 19. november ønskes ændret til to siddende koncerter, i stedet for én stående 

koncert. Der er solgt 530 billetter, hvoraf vi har kontaktoplysninger på de fleste. 

Der er indledt samarbejde med Fyns Amtsavis med bl.a. Henning Stærk.  

Koncertbilletter sælges nu også i samarbejde med Hotel Svendborg, der udbyder 

weekendophold inkl. koncertbillet. 
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Arrangementsregnskaber gennemgås. Der er en positiv tendens. Regnskab er afstemt og 

budgettet ser ud til at kunne realiseres. Budget følges fortsat tæt, hver måned, i samarbejde 

med Edelbo.  

Christian fremlægger budget 2016, der godkendes. 

 

Aftaler: 

- Halvdelen af billetterne til Thomas Helmig 19. november ændres til 18. november. 

Claus sørger for det praktiske. 

- Vedligeholdelsesplan for 2016 udarbejdes af Kim og Claus, mhp. eventuel justering af 

økonomi / budget 2016 

 

4) Nyt om personale, til orientering v/Claus 

 Fast personale 

 Frivillige medarbejdere 

 Brasseriet KoK                    

 Bestyrelse 

 

Der er for nyligt afholdt møde med alle frivillige medarbejdere. Christian og Majbritt deltog. 

Vagtplan for første del af efteråret er besat, så alle har omtrent to vagter. 

Pigerne i Kulturbutikken har sat labels på alle programmer med cafeens korrekte åbningstider 

og de frivillige medarbejdere har uddelt program for 2015, så der nu kun er få kasser tilbage. 

Der er ros til cafeen og også til Claus. Flere har bemærket, at der er en god atmosfære i huset. 

Næste frivillighedsmøde 18. oktober. 

 

Det kører godt med Brasseriet KoK, uden de store udfordringer, trods alt det nye. Der er nye 

initiativer på vej. Fx kan der nu forudbestilles drikkevarer i cafeen, til pausen. Første gang var 

i fredags til Erik Clausen og det fungerede fint. 

Tidligere forpagter har solgt to Albani fadølsanlæg (rullebarer), der er lånt til Borgerforeningen 

af Albani. Håndtering af udfordringen drøftes. 

 

Julefrokost er fastsat til fredag 4. december, for personale, frivillige medarbejdere og 

bestyrelse. Majbritt opfordrer til at personale og bestyrelse deltager. 

 

Aftaler: 

- Claus sørger for, at to rullebarer omgående leveres retur til Borgerforeningen 

- Claus ændrer Kim og Christians e-mail adresser på hjemmesiden 

- Invitation til julefrokost sendes pr. mail til alle 

 

 

5) Årskalender 2015 v/Claus  

 

Der blev 13. august 2015 afholdt et godt møde med Erhvervs-, Beskæftigelses- og 

Kulturudvalget, bl.a. blev sammenlægning af Baggårdsteateret, Svendborg Teater og 

Borgerforeningen samt pladsen foran Borgerforeningen drøftet. 

Honorarstøtte i kommunen 2016 er søgt. Senere skal der søges honorarstøtte fra staten. 

Årsmøder med lejere i Borgerforeningen er under planlægning. 

Årsfesten i Erhvervsklubben drøftes, bl.a. musik. 

 

Aftaler: 

- Claus og Kjell udarbejder invitation til årsfest i Erhvervsklubben 

- Claus rykker kommunen for navn på kontaktperson vedrørende udeområder samt 

eventuel sammenlægning med Baggårdsteateret og Svendborg Teater  
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6) Topprioriteter 

 

 Markedsføring af alle arrangementer med offentlig adgang på 

www.borgerforeningen.info  

 Stole til guldsalen  

 Planlægning af årsfest 

 

7) Forslagskasse v/Majbritt 

 

Der er ikke indkommet forslag, hverken til forslag@svendborg.dk eller i postkassen ved 

hovedindgangen. 

 

8) Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

Bygning v/ Kim 

Fokus har været på opsætning af markise. 

 

Markiseudvalg v/ Kim 

Farveprøven på kassen, hvorpå markisen skal opsættes er d.d. kasseret. I morgen afprøves ny 

farve. Opgaven forventes afsluttet i løbet af september. 

Forarbejdet for at markisen kan opsættes er blevet mere omkostningsfuldt end forventet jf. 

overslag. Christian, Kim og Claus har holdt møde om dette og følger op. 

 

Indretningsgruppen v/ Jytte 

 

Nyindretning Kulturtorvet: 

Elviserum er flyttet til Kulturpaladset. Glasmontre bliver dog hængende og der kommer 

skiftende udstillinger. Claus følger dette nøje. 

En spillemaskine kan eventuelt indgå i indretningen af Kulturtorvet. Forslag til indretning 

afventes jf. referat fra sidste møde i bestyrelsen. 

 

Udstillingsareal i Café: 

Udstillingsarealer i stueetagen nedlægges og Brasseriet KoK kan indrettes sig med egne 

malerier m.v. Dog undtagen 3 malerier ved indgang, der opsættes igen, som fast udsmykning, 

når nuværende udstilling slutter. 

 

Udstillinger v/ Jytte 

Besigtigelse af 1. sal d.d., efter bestyrelsesmøde. 

 

Aftaler: 

- Udstillingsarealer redefineres og hjemmesiden ajourføres 

- Eventuel udvidelse af udstillingsareal på Kulturtorvet afventer nyindretning, jf. ovenfor 

 

Stoleudvalg v/ Christian 

Der er givet tilsagn fra Fynske Bank om 250.000 kr. til hjælp til køb af 500 nye stole til 

Guldsalen. Overslag i alt 800.000 kr. Claus og Christian er i gang med at afdække muligheder 

for finansiering af resten. Forslag og ideer modtages gerne  

 

Aftale:  

- Liste med de fonde der er søgt sendes til Kjell 

 

Medlemmer af Borgerforeningen Kulturhus Svendborg v/ Claus 

Antal medlemmer som der er budgetteret med i Budget 2015 er netop nået.  

Invitation til årets gratis koncert med Billy Cross er under udarbejdelse. 

 

http://www.borgerforeningen.info/
mailto:forslag@svendborg.dk
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PR og markedsføring 

Det foreslås, at det trykte program ikke længere udsendes pr. post til Erhvervsklubben. I 

stedet for sættes link på faktura til program (pdf-fil) og aktuelle arrangementer på 

www.borgerforeningen.info.  

Christian og Claus genovervejer PR og markedsføring mhp. bedst mulig udnyttelse af 

økonomien. 

Der er ikke noget nyt vedrørende oplæg fra Claus med opsætning af info-skærme i samarbejde 

med Radio Diablo og UpTime. Emnet drøftes igen, når oplæg er udarbejdet jf. sidste møde i 

bestyrelsen. 

 

Erhvervsklubben v/ Poul Erik 

Årskort drøftes. Der er forslag om, at årskort ikke udstedes fremover eller der på anden måde 

kan spares porto på udsendelse. Evt. kan årskort afhentes i Kulturbutikken.  

Det som tilbydes medlemmer af Erhvervsklubben skal gentænkes og hjemmesiden opdateres, 

inden opkrævninger for 2016 udsendes. Oplæg ved Poul Erik drøftes. 

Ideer om visning af tv-programmer samt tema-arrangementer for Erhvervsklubbens 

medlemmer, fx før premiere på James Bond drøftes. 

 

Aftaler: 

- Vision for Erhvervsklubben og drift af Borgerforeningen skal udarbejdes. Claus og Kjell 

indkalder til møde hos Kjell. 

 

 

9) Eventuelt 

 

 

Kjell er forhindret i at deltage på næste møde. 

 

 

Efter dagens møde skulle afholdes bestyrelsens halve time kl. 18-18:30, hvorefter der er mad i 

Kulturcafeen. Møde trak imidlertid ud og bestyrelsens halve time blev derfor ikke afholdt. 

Eventuelt skal bestyrelsen mødes kvartalvis i stedet for. Dette drøftes på næste møde. 

 

 

 

Referat: Majbritt 

http://www.borgerforeningen.info/

